Drodzy trenerzy!
Dokładamy wszelkich starań, aby przebieg treningów Państwa zawodników przebiegał bez
problemów. Z tego względu prosimy o przestrzeganie poniższych punktów:
1. Po złożeniu pisemnej lub telefonicznej prośby w punkcie informacyjnym Eisgrat (najszybszą i
najbradziej wydajną drogą komunikcji jest w tym wypadku E-mail), otrzymają Państwo
następujące pisma:
Ogólne informacje
Umowę
Formularz zgłoszeniowy
2. Po otrzymaniu dokumentów, prosimy o odesłanie podpisanej umowy oraz formularza
zgłoszeniowego do punktu informacyjnego Eisgrat w celu rezerwacji stoku.
3. SPOTKANIE TRENERÓW
Każdy trener ma obowiązek udziału w spotkaniu trenerów, które odbywa się codziennie o godz. 12:30!
Od 8 października do 28 listopada 2021 - sala semiaryjna Eisgrat
Podczas spotkania, na podstawie wcześniejszych zgłoszeń, zostaną przydzielone miejsca do
treningów.
W przypadku wysłania zgłoszenia, ale bez obecności trenera na spotkaniu, zgłoszenie przepada i
zostaje wykreślone z planu podziału stoku!
Pierwszego dnia treningu, trener ma obowiązek pojawienia się w biurze informacji Eisgart ( plan
podziału stoków - wejście przy gondoli Gamsgarten) i zapoznania się z przypisanym mu miejscem
treningowym na stoku. W pozostałe dni informacje uzyskać można na codziennych spotkaniach
pracowników kolei górskich. Zmiany dokonane po spotkaniu trenerów nie będą akceptowane!
4. Prosimy wziąć pod uwagę, że zgłoszenia i rezerwacja uzależnione są od warunków
atmosferycznych i muszą być do nich dopasowane (opady śniegu,wiatr, stan trasy).
Liczba miejsc treningowych na stokach może się z tego powodu zmienić.
5. W przypadku zbyt dużej liczby trenujących na stoku, mamy prawo połączenia niektórych
grup. Mają one obowiązek przestrzegania tych zmian. W przeciwnym wypadku obie grupy
zostaną wykreślone z planu treningowego na danym stoku.
6. W przypadnu problemów z dotrzymaniem terminów rezerwacji, prosimy o jak najszybszą
informaję i odmowę stoku. W przeciwnym razie rezerwacje na kolejne sezony nie będą
brane pod uwagę.
7. Używanie skuterów śnieżnych oraz farb jest zakazane! Posiadanie materiałów
łatwopalnych (benzyna,...) w budynkach kolei górskich i na ich terenie jest zgodnie z
przepisami kolei górskich zabronione!
8. Tyczki oraz pozostały materiał treningowy będą transportowane tylko do górnych stacji
Gamsgarten-, Schaufeljoch- oraz Eisgratbahn. Do dalszego transportu nie użyczamy
ratraków. W przypadku zagubienia tyczek, koleje górskie nie ponoszą żadnej
odpowiedzialności!
Po zakończeniu treningu, tyczki które nie zostaną złożone na brzegu stoku lub w miejscu
do tego przeznaczonym, zostaną ze względów bezpieczeństwa usunięte przez naszych
pracowników. Do odbioru będą w następny dzień u szefa stoku, po uiszczeniu opłaty w
wysokości 25 Euro.
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Prosimy o dostosowanie się do poleceń naszych pracowników!
Zakazane jest wpychanie się przed czekających w kolejce!
Dosiadanie się na trasie do orczyka lub wcześniejsze schodzenie z niego jest zabronione!
Trener lub kierownik treningu odpowiedzialny jest za miejsce treningowe w czasie jego
trwania. Koleje górskie nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe na nim szkody.
13. Treningi mogą odbywać się w godzinach 8:00-12:00 oraz 13:00-15:00. Rezerwacja stoku
na przedpołudnie nie oznacza jego automatycznej rezerwacji na popołudnie. UWAGA: w
wymienione poniżej weekendy nie ma możliwości popołudniowego treningu na trasach 7 i
7R. W podane niżej dni, do godziny 12:00 wszystkie tyczki muszą być wymontowane, a
trasa wygładzona! (30.10 + 31.10.2021, 6.11+7.11.2021, 13.11+14.11.2021,
20.11+23.11.2021, 27.11+28.11.2021)
14. Kierownik treningu jest zobowiązany pojawić się na wyznaczonym miejscu treningowym
najpóźniej 45 min po rozpoczęciu pracy ośrodka narciarskigo. W przeciwnym wypadku

miejsce treningowe zostanie przyznane innej grupie. W przypadku spóźnień, kierownik
treningu ma obowiązek zgłoszenia tego w informacji Eisgrat (0043 52268141345).
15. Informacje i formularze zgłoszenieiowe znajdują się na stronie internetowej www.stubaiergletscher.com/aktivitaeten/skifahren/trainingsmannschaften
16. Plecaki pozostawiać można na starcie treningu lub wyłącznie w specjalnie
wyznaczonych do tego miejscach (zwłaszcza na Windachferner). Prosimy o
niepozostawianie plecaków u wejścia do budynków i korzystanie z bezpłatnych
przechowalni plecaków na Eisgrat!
17. Każdej grupie treningowej przydzielony zostanie numer, który należy podawać przy
każdorazowej rezerwacji stoku. Przyspieszy to procedury. Prosimy o zaznajomienie
się z wszystkimi szczegółami w punkcie informacyjynym Eisgrat.
18. Podczas wjeżdzania na publiczny stok oraz poruszania się po nim obowiązują zasady
FIS! Prosimy o szacunek dla wszystkich narciarzy!
www,fis-ski.com/data/document/10-fis-rules-fo-conduct
19. Na stacji dolnej Schaufeljochbahn znajdują się specjalnie wydzielone bezpłatne
miejsca dla tyczek (koleje górskie nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawiony
sprzęt).
20. Umyślne spowodowanie szkód (szyby gondoli, wyciągów krzesełkowych) skutkuje
zgłoszeniem sprawy na policji. Poniesione szkody pokrywa kierownik grupy.
21. W dolnej części trasy treningowej 9 znajduje się trasa treningowa 9K. Wjazd na trasę
znajduje się tylko w miejscu startu w górnej części stoku. Przekraczanie trasy
treningowej niesie ze sobą poważne ryzyko!
22. Trasy treningowe na stoku 9 i 7 są ponumerowane i przydzielane podczas spotkania
kierowników. Należy ich przestrzegać. Odległość między bramkami na stoku 7= 25m!
23. Trening może się odbyć tylko przy odpowiedniej pokrywie śnieżnej i sprzyjających
warunkach na stoku.
Lodowiec Stubai nie gwaratnuje stuprocentowej rezerwacji stoku jeśli warunki
atmosferyczne nie pozwalają na jego przeprowadzenie (brak/za mało śniegu,
oblodzony stok...).
WAŻNE INFORMACJE KONTAKTOWE!!
-

-

Organizacja grup treningowych:
Zgłoszenia, korespondencja:

Kierownik Stefan Gietl
Informacja Eisgrat

Koleje górskie lodowca Stubai
Informacja Eisgrat
Mutterberg 2A
6167 Neustift
info.eisgrat@stubaier-gletscher.com
Telefon: 0043 5226 8141 345
Dziękujemy za Państwa zgłoszenia i cieszymy się na przyszłą współpracę. Życzymy udanych i
pełnych sukcesów treningów!
Team lodowca Stubai

